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 כ"ז באב, התשע"טירושלים, 
 2019אוגוסט  28

 3505719 סימוכין:

 
 

 לוח תפוצהלפי 
 

 שלום רב,

  

 ר הבחירותתנאי הסף להעסקת מפקחי טוההנדון: 
, בעניין 28.09.2019ריך תאבשהגיעו לוועדת הבחירות המרכזית שונות פניות  :לסימוכין     

 תנאי הסף להעסקת מפקחי טוהר הבחירות 

                
 

יושב ראש ועדת כב' שבסימוכין הועברו לטיפולי, ולאחר שבחנתי את האמור בהן, ועל דעתו של ניות פ

, אני מתכבד הבחירות המרכזית לכנסת, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כב' השופט חנן מלצר

 :להשיבכם כדלהלן

 

המרכזית או לבקשת ועדת הבחירות  קבענתנאי הסף הדורש שירות צבאי מלא לא  :יודגשאשית ר .1

בירור הנושא, מצאתי כי החברה עשתה שימוש בתנאי סף, הנהוג אצלה לגיוס לאחר  על דעתה.

 . מאבטחים, שכן סברה כי המפקחים יעסקו בעיקר בתחומי האבטחה

לאבטח את  גם הוא ת,מפקחי טוהר הבחירות ביום הבחירו חלק מתפקידיהם שלמשעם זאת, יחד  .2

יר ועדת הקלפי יוע למזכ, כאשר ביחד עם תיעוד הספירה וסהבחירות הספירה ביוםההצבעה והליכי 

 בשמירה על טוהר הבחירות. סייעל דיםתיעם הנים, ספירה תקיהו ניהול הליך הצבעהב

את העובדים בעבור ועדת  החברה שמגייסתחלט להנחות את שבסימוכין, הו עיון בפניותלאחר  .3

מאבטח "לתנאי הסף של  בדומה ייקבעשנות את תנאי הסף, כך לש ועל דעתה,הבחירות המרכזית, 

 (יותראו ) באחדי שעומד יהיה כשיר להתקבל מ כלומר,. לפי הנחיות המשטרה בנדון דידן "בסיסי

 :ריונים הבאיםמהקריט

 לא;שירות צבאי מר בוג (א)

 חודשים ומעלה; 18במשטרת ישראל של שירות  (ב)

, בהתנהגות טובה, ובכפוף להמצאת מסמכים (שאינו במדינת אויב)ר שירות בצבא זסיים  (ג)

 מקוריים על דבר שירותו;

שירות צבאי או שלא שירת  הכשרה שאושרה על ידי משטרת ישראל למאבטח בסיסי, למיעבר  (ד)

 שקבעה חטיבת האבטחה באגף המבצעים במשטרה., 151למפרט משטרתי, בהתאם 
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 הלשכה המשפטית   הבחירות המרכזית לכנסת   עדת ו
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כי לא נטל חלק בפעילות מטעם מפלגה ולא היה חבר מפלגה, כי להצהיר  יידרש כל מועמדכן כמו  .4

מזכירי ועדות הקלפי לפי סעיף , בדומה להוראה החלה על בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות

 .1969-ט"כרות לכנסת ]נוסח משולב[, התשלחוק הבחי (ב)א21

 אופיממתחייבים רים בישראל, והם הבנתנו, בקריטריונים אלה עומדים בני כלל המגזלמיטב  .5

 מפקחי טוהר הבחירות. ומהות

 

 

 

 בכבוד רב,
 
 

 דין ליבנה, עו"ד
 היועץ המשפטי 

 

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כב' השופט העתקים: 
 חנן מלצר

 ד אורלי עדס"הכללית, עוהמנהלת  
 הוועדה, מר יוסי מעוזט "מנב 
 רזון מוליקש , מר3ל צוות "מנכ 
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